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A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
COVID-19

O Coronavírus é uma família de vírus que tem como uma de suas implicações, 
infecções respiratórias. Estas implicações têm levado à morte milhões de pes-
soas em todo o mundo. Diante deste cenário, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) anunciou em 11 de março de 2020, que estávamos lidando com uma 
PANDEMIA de proporções ainda desconhecidas.

O alerta levou estadistas em todo o mundo a aplicarem medidas para conter 
o vírus. Essas medidas urgentes têm mudado o dia-a-dia de profissionais da 
educação em todo o mundo. Por este motivo apresentamos aqui um panora-
ma geral dos desdobramentos desta situação mundial que interfere na vida 
dos professores e alunos das instituições privadas ensino. 

Sabemos que o volume de informações sobre a questão do COVID 19 no 
último mês e nem sempre é possível acompanhar tudo. É por isso que prepa-

ramos este material para você, professor(a). 

O Sinpro Goiás segue a disposição da categoria!



LINHA DO TEMPO: O CORONAVÍRUS E A EDUCAÇÃO
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Publicado em edição extra do Di-
ário Oficial da União decreto legis-
lativo que reconhece Estado de 
Calamidade Pública no Brasil em 
função da pandemia do coronaví-

Por meio do Decreto nº 9.633, o governa-
dor de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou 
situação de emergência em razão da dis-
seminação do novo coronavírus (2019-
nCoV), suspendendo, por um período de 
15 dias, as aulas escolares, nos estabe-
lecimentos públicos e privados. 

Sinpro Goiás apóia nota técnica da 
Secretaria de Estado da Saúde de 
Goiás, que determinou a paralisa-
ção das aulas por 15 dias em Goi-
ás, a partir do dia 16/03/2020.
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Conselho Estadual de Educação 
publica resolução que normatiza o 
regime especial de aulas não pre-
senciais. Leia mais AQUI

Suspensa as atividades no Clu-
be do Sinpro devido a Covid-19. 
Leia mais AQUI

• Sinpro Goiás suspende atendimento 
presencial e informa sobre o funcio-
namento remoto da entidade

• Sinpro Goiás publica nota reforçando 
informações importantes da resolu-
ção que estabeleceu o regime espe-
cial de aulas. Entre as questões apre-
sentadas, ficou destacado o seguinte: 
O período de isolamento social não 
se confunde com férias ou recesso 
escolar;  Os docentes não podem so-
frer qualquer redução ou prejuízo em 
suas remunerações;
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 Sinpro Goiás emite nota reafir-
mando a resolução do Conselho 
Estadual de Educação que proíbe 
a convocação de professores para 
o exercício de qualquer atividade 
docente na sede física da Institui-
ção de Ensino. A nota afirma ain-
da que as instituições de ensino 
podem responder criminalmente 
e ainda por danos morais e mate-
riais. Leia mais AQUI 

• Sinpro Goiás reafirma sua dis-
posição para atender denún-
cias da categoria. Leia mais AQUI 

• Resolução do Conselho Estadual de 
Educação estende o prazo do Re-
gime de Aulas Não Presenciais até 
04/04/2020 já normatizado na Re-
solução 02 CEE/CP 2020, conforme 
limite estabelecido pelo referido de-
creto. Leia mais AQUI

Resolução do Conselho Munici-
pal de Educação de Goiânia am-
plia prazo do Regime Especial de 
Aulas Não Presenciais para o dia 
04/04/2020. Leia mais AQUI
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Cumprindo a determinação do 
Governo do Estado de Goiás e as 
recomendações das autoridades 
médicas e sanitárias, Sinpro Goi-
ás prorroga o período de ativida-
des remotas da entidade até o dia 
04/04. Leia mais AQUI

• Governo Federal edita Medida Provisó-
ria que permite que escolas e redes de 
ensino não cumpram o mínimo legal 
de 200 dias letivos de aulas presen-
ciais por causa do coronavírus. A fle-
xibilização vale para a educação bási-
ca e para o ensino superior. Leia AQUI 

• O Conselho Estadual de Educação publi-
cou nesta quarta-feira (01/04), nova re-
solução que amplia o período do regime 
especial de aulas não presenciais para o 
dia 30/04. Leia AQUI

Sinpro Goiás prorroga o período de 
atividades remotas da entidade para 
o dia 19/04. Leia mais AQUI
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• Sinpro Goiás emite nota a respeito da 
MP nº. 936/2020 orientando os pro-
fessores a não assinarem acordos 
individuais de trabalho para redução 
de jornada/salário ou suspensão de 
contrato de trabalho e se coloca à 
disposição para esclarecimentos de 
dúvidas a respeito do assunto, bem 
como para receber denúncias de 
inobservância dos parâmetros legais 
que envolvem o assunto.  Leia AQUI 

• Sinpro Goiás lança cartilha com po-
sicionamento sobre a MP 936. Leia 
AQUI

Sinpro Goiás solicita imediata 
abertura de processo de negocia-
ção coletiva para garantir direitos 
da categoria perpetrados pela MP 
936. Leia AQUI

Sinpro Goiás convoca categoria 
para que comunique o sindicato 
em caso de acordos individuais, 
tendo assim o amparo jurídico da 
entidade. Leia AQUI
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• Novo decreto do Governador 
Ronaldo Caiado mantém as 
instituições de ensino com 
as atividades presenciais 
de professores e estudantes 
suspensas, sendo mantido 
assim o regime especial de 
aulas não presenciais. Leia 
mais AQUI

Conselho Estadual de 
Educação de Goiás (CEE-
-GO) decidiu por não ante-
cipar as férias escolares. 
Leia mais AQUI
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Conselho Estadual de Educação 
prevê aplicar sanções caso esco-
las particulares adiantem férias. 
Em última instância, instituições 
de ensino de Goiânia e Anápolis 
podem ser fechadas, caso per-
sistam em desobedecer o calen-
dário previsto. Leia mais AQUI


